
Άρθρο 29 

Λογιστικοί έλεγχοι λογαριασμών 

[Άρθρο 127 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 
1.   Οι λογιστικοί έλεγχοι των λογαριασμών που αναφέρονται στο άρθρο 137 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 διενεργούνται από την 
αρχή ελέγχου για κάθε λογιστική χρήση. 
2.   Ο λογιστικός έλεγχος των λογαριασμών παρέχει εύλογη βεβαιότητα όσον 
αφορά την πληρότητα, την ακρίβεια και την αξιοπιστία των ποσών που 
δηλώνονται στους λογαριασμούς. 
3.   Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2, η αρχή ελέγχου λαμβάνει ιδίως 
υπόψη τα αποτελέσματα των ελέγχων συστημάτων που διενεργούνται στην 
αρχή πιστοποίησης και των λογιστικών ελέγχων των πράξεων. 
4.   Ο λογιστικός έλεγχος συστημάτων περιλαμβάνει την επαλήθευση της 
αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος της αρχής πιστοποίησης και, βάσει 
δείγματος, της ακρίβειας των δαπανών, των ποσών που ανακλήθηκαν και των 
ποσών που ανακτήθηκαν και έχουν καταχωριστεί στο λογιστικό σύστημα της 
αρχής πιστοποίησης. 
5.   Για τους σκοπούς της γνώμης λογιστικού ελέγχου, προκειμένου να 
συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι λογαριασμοί παρέχουν πιστή και πραγματική 
εικόνα, η αρχή ελέγχου επαληθεύει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από το 
άρθρο 137 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 περιλαμβάνονται σωστά 
στους λογαριασμούς και αντιστοιχούν στα σχετικά λογιστικά αρχεία που 
τηρούνται από όλες τις αρμόδιες αρχές ή φορείς και τους δικαιούχους. Η αρχή 
ελέγχου επαληθεύει ιδίως, βάσει των λογαριασμών που της παρέχει η αρχή 
πιστοποίησης, ότι: 
α) το συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών που δηλώνεται σύμφωνα με το 

άρθρο 137 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 
είναι σύμφωνο με τις δαπάνες και την αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά που 
περιλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμών οι οποίες υποβάλλονται στην 
Επιτροπή για τη συγκεκριμένη λογιστική χρήση και, αν υπάρχουν διαφορές, 
ότι παρέχονται στους λογαριασμούς επαρκείς εξηγήσεις για τα σχετικά ποσά· 

β) τα ποσά που ανακλήθηκαν και ανακτήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
λογιστικής χρήσης, τα προς ανάκτηση ποσά μέχρι το τέλος της λογιστικής 
χρήσης, τα ποσά που ανακτήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 71 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και τα μη ανακτήσιμα ποσά που εμφανίζονται στους 
λογαριασμούς αντιστοιχούν στα ποσά που εγγράφονται στα λογιστικά 



συστήματα της αρχής πιστοποίησης και βασίζονται σε αποφάσεις της 
αρμόδιας διαχειριστικής αρχής ή αρχής πιστοποίησης· 

γ) οι δαπάνες έχουν εξαιρεθεί από τους λογαριασμούς σύμφωνα με το άρθρο 
137 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, κατά περίπτωση, 
και ότι όλες οι απαιτούμενες διορθώσεις αντικατοπτρίζονται στους 
λογαριασμούς της σχετικής λογιστικής χρήσης· 

δ) τα ποσά των συνεισφορών του προγράμματος που καταβάλλονται σε μέσα 
χρηματοοικονομικής τεχνικής και οι προκαταβολές κρατικών ενισχύσεων 
που καταβάλλονται στους δικαιούχους υποστηρίζονται από τις διαθέσιμες 
πληροφορίες σε επίπεδο διαχειριστικής αρχής και αρχής πιστοποίησης. 

Οι επαληθεύσεις που αναφέρονται στα στοιχεία β), γ) και δ) μπορούν να 
διενεργούνται σε δειγματοληπτική βάση. 
 


